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Ό περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 33 του 1972 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1971 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως της Τρο- Συνοπτικός 

χαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 και θα άναγι- τίτλος, 
νώσκηται όμοΰ μετά τών περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς 
Νόμων του 1964 εως 1971 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασι Ι6τοθΐ964 
κός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θα αναφερών 78τοθΐ966 
ται όμοΰ ώς οι περί Ρυθμίσεως τής Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι 1964 13χοθΐ97ο 
εως 1972. 45τοΰΐ97ΐ. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής έν αύτω προσθήκης Τροποποίηση 
μετά το άρθρον 8Α του ακολούθου νέου άρθρου : τοΟ βασικού 

Λ νόμου δια 
«Μεταβατική 8Β.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν τω προσθήκης 
διάταξις τταρόντι Νόμω ή αρχή αδειών παρέχει άδειαν οδικής χρή νέου άρθρου. 
δΥ'ματοΓ Va σεωζ> συμφώνως προς τάς διοατάξεις του παρόντος Νόμου, 
προς έκτέλεσιν &ίς παν δχημα προς έκτέλεσιν μεταφοράς επιβατών επί 
μεταφορών συμβάσει οσάκις οι έν τω έδαφίω (2) αναφερόμενοι δροι 
επί συμβάσει. υφίστανται και τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου 

(3)· 
(2) Προς παροχήν τοιαύτης αδείας δέον— 
(α) το όχημα προς μεταφοράν επιβατών επί συμβάσει 

να έχρησιμοποιεΐτο προς τόν σκοπόν τούτον τουλά
χιστον έπί εν έτος εντός τής προ τής 23ης 'Ιουλίου 
1971 περιόδου τριών ετών' 

(β) ή προς παροχήν τοιαύτης αδείας αίτησις νά ύποβλη
θή το άργότερον εντός ενός έτους από τής ημερο
μηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου έν τη έπι. 
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας" 

(γ) ό αίτητής νά απόδειξη δτι υφίσταται σύμβασις διά 
τήν τοιαύτην μεταφοράν ή πρόθεσις συνομολογήσεως 
τοιαύτης συμβάσεως ύπό τήν αΐρεσιν τής παροχής 
τής τοιαύτης αδείας* 

(δ) ό αίτητής περαιτέρω νά vcpoaayayr\ άπαντα τά προς 
ύποστήριξιν τής αιτήσεως του αποδεικτικά στοιχεία 
νοουμένου ότι ή ύπό του αντισυμβαλλομένου, οσά
κις οδτος είναι αρχή ή έτερον άξιόπιστον πρόσωπον, 
πιστοποίησις τής υπάρξεως τοιαύτης συμβάσεως ή 
προθέσεως θά θεωρήται ώς επαρκής προς τούτο 
άπόδειξις. 

(3) Ή παρεχομένη άδεια θά είναι διά τοιαύτην είδικήν 
μεταφοράν δι' ήν τό δχημα έχρησιμοποιεΐτο κατά τό εις 
τήν παράγραφον (α) του tba<piou (2) άναφερόμενον χρο
νικόν διάστημα και θά παρέχηται ύπό τους αυτούς δρους 
ώς και οιαδήποτε 'έτερα άδεια συμφώνως προς τάς διατά
ξεις του παρόντος Νόμου.». 

3 . Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ από τής 1ης Αυγούστου 1971. "Εναρξις 
Ισχύος τοϋ 
παρόντος 
Νόμου. 


